ب لباب )  ،پولس اور عورت
مختصراً (ل ِ
پولس کی موسوویت مسیح کے لیے پریکسڈس جو پیش کرتی ہے  ،برسیکال آف سیت
پریکسڈس ،روم ۔
پولس عورت سے نفرت کرنے واال ( زن بیزار) نہیں تھا  :اُس نے عورتوں سے نفرت نہیں کی یا وہ
اُن سے بد ظن نہیں تھا
پرسکلہ  ،یوودیہ اور پولس نے اپنی انجیلی خدمت میں اپنے ساتھی کام کرنے والوں کے طور پر
سنتخے کی بڑی قدر کی ۔
ُ
وہ اپنے رشتہ دار ( یا ساتھی یہودی)  ،اُس کے ساتھ قید ہونے والی  ،اور شاگردوں میں نمایاں ہونے کے طور پر یونیاس
کی طرف اشارہ کرتا ہے ۔
وہ روم میں " ہماری بہن" کے طو ر پر کلیسیا کے لیے فیوبے کی سفارش کرتا ہے  ،جو بہت ساروں کی مرُبی  ،کنخریہ
کلیسیا کی خادمہ ہے  ،اور اُس نے غالبا ً رومیوں کی کلیسیا کے نام خط اُسی کے ساتھ بھیجا تھا ۔
 ،تروفینہ  ،تروفوسہ اور پرسس کی خادمانہ جانفشانی کو قبول کرتا ہے ۔ کی مریم وہ روم
وہ رومیوں  61باب میں گرمجوشی کے ساتھ کم از کم دس عورتوں کا ذکر کرتا ہے ۔ پولس اِن میں سے کچھ عورتوں سے
رومیوں  61میں دیگر عورتیں  ،جیسے کہ  ،یولیہ مال جب اُس کے اور اُن کے سفر نقطہ انقطاع سے الگ ہوتے تھے ۔
 ،نے روم میں گھریلو کلیسیاوں کی میزبانی کی ۔
اُس نے کرنتھس کے لوگوں کی سنجیدہ طور پر خبر کو خلوئے سے حاصل کیا ۔
اُس نے روم کی کلودیہ سے خیر سگالی کو آگے بڑھایا  ،اور کلسیوں کی افیہ کو سالم بھیجا۔
اُس نے لودیکیہ میں نمفاس کی گھریلو کلیسیا کی پہچان کی ۔
اُس نے فلپی میں لدیہ کی مہمانوازی کو قبول کیا اور اُس کے گھر میں عبادات کا انعقاد کیا ۔
وہ لوئیس اور یونیکے کے ایمان کی عزت کرتا تھا ۔
پولس نے عورتوں کی خدمت کی قدر کی او یہا ں تک کہ اپنی رسولی خدمت کا موازنہ ایک دودھ
پالنے والی عورت کے ساتھ کیا ۔
پولس کے خطوط میں اٹھارہ عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے  ،جن میں سولہ کی پہچان نا م کے ساتھ
ہوتی ہے ۔ اِن میں سے کچھ عورتیں  ،جن کا پولس ذکر کرتا ہے یہ اپنے مرد رشتہ دار کے ساتھ تھیں
 ،دوسروں کا ذکر مردوں سے آزادانہ طور پر کیا گیا ہے ۔

تمام عورتوں کو حروفِ تہجی شامل کرتے ہوئے  ،پولس کے خطوط میں لدیہ کو فہرست دی گئی ہے جس میں یہاں

کے لحاظ سے تحریر کیا گیا ہے ۔
افیہ ( فلیمون ۔ ، )2 :6خلوئے (  6کرنتھیوں  ،)66 :6کلودیہ (  2تیمتھیس  ،)26 :4یوودیہ ( فلپیوں 2 :4۔  ،)3یولیہ (
رومیوں  ،)61 :61یونیاس ( رومیوں  7 :61این آئی وی) ،لوئیس اور یونیکے (  2تیمتھیس  ،)1 : 6مریم ( رومیوں ۔
 ،)1 :61نیرو کی بہن ( رومیوں  ،)61 :61نمفاس( کلسیوں  ،)61 :4پرسس (رومیوں  ، )62 :61فیبے( رومیوں :61
6۔  2این آئی وی)  ،پرسیکلہ ( رومیوں 3 :61۔  6 ،1کرنتھیوں  2 ،61 :61تیمتھیس  ،61 :4دیکھیے اعمال :61
6۔61 ، 3۔  ،)21 ،61روفس کی ماں ( رومیوں  ،)63 :61سُنتخے (فلپیوں 2 :4۔  ،)3تروفینہ تے تروفوسہ ( رومیوں
)62 :61۔ لدیہ کا ذکر اعمال 62 :61۔  44 ، 61میں کیا گیا ہے ۔
میرا یقین ہے کہ اگر یہ آیات  6کرنتھیوں 34 :64۔  31اور  6تیمتھیس  62 : 2کی نسبت بڑھ کر  ،عورتوں کی خدمت
مرکز نگاہ ہوتیں  ،تو کلیسیا ( چرچ) اور ُدنیا کو مزید بہتر حالت میں ہونا تھا ۔( یہاں
پر بحث کیے جانے میں نقطہ آغاز اور
ِ
 6کرنتھیوں 34 :64۔  31پر  ،اور  6تیمتھیس  62 :2پر میرے مضامین )
امیج کریڈٹ :پولس کی موسوویت مسیح کے لیے سینٹ پریکسڈس کو پیش کرتی ہے (جسے  611میں شہد کیا گیا تھا)،
برسیکال سینٹا پریکسڈ ،روم ۔ (سی) سر اینی فلیگن(سورس)
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